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تأليف: يو يونغ سو 
رسوم: نا أيجيونغ

ترجمة: حسين حمادة
الت�سجيل  فيه  مبا  ميكانيكية  اأو  اإلكرتونية  اأو  ت�سويرية  و�سيلة  باأي  الكتاب  هذا  من  جزء  اأي  ا�ستعمال  اأو  ن�سخ  مينع 

الفوتوغرايف والت�سجيل على اأ�رشطة اأو اأقرا�ص مقروءة اأو اأي و�سيلة ن�رش اأخرى مبا فيها حفظ املعلومات وا�سرتجاعها 

من دون اإذن خطي من النا�رش.

اإن هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث »كلمة« ومعامل غري م�سوؤولتني عن اآراء املوؤلف واأفكاره، وتعرب الآراء الواردة يف هذا 

الكتاب عن اآراء املوؤلف، ول تعرب بال�رشورة عن اآراء اجلهتني  املذكورتني.

هذه الق�ّصة من النوع الذي يدمج احلقيقة باخليال.

ة 
ّ

املوؤّلفة: يو يونغ �صو، در�صت الأدب الكوري. ح�صلت على اجلائزة الأوىل يف م�صابقة كتابة الق�ص

»ح�رشة  جّدتي«،  مع  �صجيج  »�صجيج  كتبها:  من  الأطفال.  اأدب  جائزة  وعلى   )MBC( املبدعة 

الأبجدية املقرفة املخيفة«، »الن�صاء قويات«، »اأ�صدقائي يعي�صون يف اأوروبا«، وغريها.

�صت يف الت�صميم ال�صناعي. 
ّ

جت يف جامعة دونغداك للبنات بعد اأن تخ�ص
ّ
الر�ّصامة: نا اأيجيونغ،  تخر

اجلائزة  على  حازت  كما   ،1988 عام  الوطني  الر�صم  م�صابقة  يف  الربونزية  اجلائزة  على  حازت 

الذهبية يف م�صابقة فنون الن�رش عام 1990، وعلى جائزة ال�صتحقاق يف م�صابقة »نورما« الثامنة 

رة 
ّ
)اليابان(، وعلى مكافاأة يف جائزة »غوبلني« الذهبية الأوىل. من موؤّلفاتها بع�ض الكتب امل�صو

ر«، »من الذي يجب اأن اأ�صرتك معه«، »هان�صيل 
ّ
مثل: »Yabberish، Jibberish كتاب لعبة الكلمات امل�صو

 كيم�صي«، وغريها.
ّ
وغريتيل«، »خريطة عقل للأطفال«، »اأح�صان اأمي دافئة«، »اأنا ل اأحب
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ي ِمّني اليوم
ّ
 اأُم

ْ
ت

َ
غ�صب

ني 
َ
ْد تريُد اأن ُتكّلم

ُ
وهي تقوُل اإّنها مل َتع

ها.
ُ
طيع

ُ
واإّنها تريُد اأن تعي�َض مع ابٍن ي







 اأي�صًا
ٌ
ب اأنا غا�صِ

ي. 
ّ
 اأُم

َ
ول اأريُد اأن اأُكلِّم

ها
َ
ُك البيَت من دوِن اأن اأُخرِب

ُ
�صاأتر

 اإىل بيِت جّدتي.
ُ
و�صاأذهب



 اأغرا�صي اإذا اأردُت 
َ
 اأن اأحِزم

َّ
 لأّنُه علي

َ
قيبًة �صفراء

َ
ُت ح

ْ
اأح�رَش

النِتقاَل من البيت.

ًل...
َّ
 يف احلقيبِة و�صاَدتي امُلريحَة اأو

ُ
�صاأ�صع

لكنَّ و�صاَدتي اأكرُب من احلقيبة.



�صيعة لأّنها اأ�صغُر .
َّ
لذلك �صاآخُذ و�صادَة اأختي الر

اأختي ل تزاُل ِطفلًة ر�صيعًة، ولذلَك فاإّن و�صاَدَتها �صغريٌة،

 
َ
 اأُمي الأمر

ْ
�صكلٍة اإذا اكت�صفت

ُ
 لنف�صي مب

َ
ب

ّ
وهكذا لن اأت�صب

لأنني �صاأكوُن قِد انتْقلُت اإىل منزِل جّدتي.





 يف احلقيبِة اأوراَق اللَِّعب.
َ
ُت اأن اأ�صع

ْ
ر

ّ
بعَد ذلَك قر

لبتاِن من اأوراِق اللَّعب:
ُ
 ع

َّ
َلدي

لبِة الزرقاِء هناَك �ِصّتُة اأوراِق َلعب، 
ُ
يف الع

لبِة احلمراِء هناَك ع�رشُة اأوراِق َلعب. 
ُ
ويف الع

 لأنها حتتوي على اأوراِق َلعٍب اأكرَث.
َ
لبَة احلمراء

ُ
و�صعُت يف احلقيبِة الع

 اّلتي حتتوي على اأوراِق َلعٍب اأقلَّ لأختي،
َ
و�صاأُعطي العلبَة الزرقاء

لأنني اأخذُت و�صادَتها.

لنقارن بني �صيئني: حجمهما، طولهما، �صماكتهما.

عندما تقارن بني الأ�صياء، �صّدد على تعابري املقارنة مثل »اأكرب من«، »اأقل من«، اإلخ.





ارَة الإطفاِء والِقطار...
ّ
كنُت اأُريُد اأن اآُخَذ معي �صي

ارِة الإطفاِء
ّ
 اأَطَوُل من �صي

ُ
القطار

 معُه اأي�صًا.
َ
ب �صَّ

َ
 اأن ُتو

ُ
ُة الِقطاِر يجب و�ِصكَّ

ارَة الإطفاِء فقط،
ّ
لهذا قررُت اأن اآخَذ �صي

 اأكرَث باللَّعِب مبجموعِة الِقطار...
ُ
مع اأنني اأ�صتمتع





،
َ
ر

َّ
 الدينا�صوراِت امُل�صو

َ
 اأّل اأن�صى اأن اآخَذ معي قامو�ض

َّ
علي

لة.. حتوي على دينا�صوراتي امُلف�صَّ
َ
 ي

َ
فهو

 وثقيٌل جداً!
ٌ
ولكّنه كبري

 الدينا�صور تي-ريك�ض بدًل منه
َ

 اأمامي �ِصوى اأن اآخَذ معي كتاب
َ

لي�ض

ر.
َّ
 الدينا�صور تي-ريك�ض اأخفُّ وزنًا من قامو�ِض الدينا�صوراِت امل�صو

ُ
فكتاب

ا�صتعمل كتب واألعاب حقيقية لتجعل طفلك ي�صتوعب مفهوم املقارنة ب�صهولة.





ُه،
ُّ
 اللُّعبَة الذي اأُحب

َ
 اأن اآُخَذ الكلب

َّ
اآه، علي

ال�صفراِء  احلقيبِة  يف   
َ
اأ�صع اأن   

َّ
علي كما 

التي  التي 
ّ

وح�ص التلويِن   
َ
واأقلم تي 

َ
بيجام

 فيها ُنقودي.
ُ
ع

َ
اأجم

ت.  ونه�صْ
َّ
و�صعُت احلقيبَة فوَق كتفي





.
َّ
تي على كتفي

َ
اآاآاآه! لقد وقعُت على ظهري عندما و�صعُت حقيب

كانِت احلقيبُة ثقيلًة جداً!

، فبكيُت قليًل...
َّ
وؤمُلني وكذلَك كتفي

ُ
اأ�صفُل ظهري كان ي

عندها �صممُت رائحًة لذيذًة

 يف املطبخ.
َ
�صاء

َ
 الع

ُ ي حُت�رشِّ
ّ
اأعتقُد اأنَّ اأم

 باجلوِع الآن.
ُ
لقد �رشبُت ِقّنينَة حليٍب كاملًة منُذ وقٍت ق�صرٍي، لكّني اأ�صعر





داً:
ّ
لذلك فّكرُت جي

اأختي،   على و�صادِة 
َ
اأنام اأن   

َّ
اإىل بيِت جدَّتي، علي انتقلُت  اإذا 

وهي اأ�صغُر كثرياً من و�صادتي..

زعجًة جداً..
ُ
�صتكوُن م

،
َ
 اأن اأنام

ُ
وقد ل اأ�صتطيع

، لأنَّ و�صادتي قد تكوُن 
َ
 اأن تنام

ُ
وكذلك اأختي قد ل ت�صتطيع

كبريًة جداً بالن�صبِة اإليها.





، دَّ َ
 الع

ُ
اأختي ل ت�صتطيع

لبَة التي حتتوي بطاقاٍت 
ُ
 اإذا ما اأخذُت الع

َ
ولهذا فهي لن تغ�صب

رًة اأكرث..
ّ
م�صو

 
ُ
ها كيَف تلعب

ُ
عّلم

ُ
 اأن اأكوَن اأنا من ي

َّ
، علي

َ
وَكوين اأخاها الأكرب

ر...
َ
و

ُّ
ببطاقاِت ال�ص

وقد وعدُتها بذلك.



 باللَّعِب ب�صيارِة الإطفاِء فقط،
َ
 اأن اأكتفي

َّ
من الآَن ف�صاعداً، علي

 معي لأّنُه طويٌل جداً.
َ
كنني اأن اآخَذ القطار

ُ
اإذ ل ي

توت توت توت توت.

 بالقطاِر بعَد اليوم.
َ
 اللَِّعب

َ
لن اأ�صتطيع



لأنَّ  روؤيَتُه،   
ُ
�صاأ�صتطيع الذي  الوحيُد   

ُ
الدينا�صور هو  تي-ريك�ض 

اأن   
ُ
اأ�صتطيع ول  جداً  ثقيٌل   

َّ
لدي  

َ
ر

َّ
امُل�صو الدينا�صوراِت   

َ
قامو�ض

 من الدينا�صوراِت التي 
َ
 اأن هناَك الكثري

َ
ُه يف احلقيبِة، رغم

َ
اأ�صع

ر...
َ
و

ُّ
ها يف قامو�ِض ال�ص

ُّ
اأُحب





ي؟
ّ
م  اأُ

ُ
اإذا انتقلُت من املنزِل، كيَف �صت�صعر

قد تكوُن �صعيدًة يف البدايِة

قد ت�صتاُق اإيلَّ قريبًا،

َّ
لي

َ
قد تبكي ب�صبِب َخوِفها ع

 مّني كثرياً..
ْ
ت

َ
ب ها غ�صِ  لأنَّ

ُ
وقد تندم

حت اأبكي طواَل اليوم؟
ُ
ماذا لو اأيّن حِزنُت كثرياً ور



َة معَك 
َ
�صيع

َّ
 اأخَتَك الر

ْ
�صاء! اأح�رشِ

َ
»حاَن وقُت الع

وتعاَل ب�رشعة!«.

ي.
ّ
اآه! اإّنُه �صوُت اأُم

ِعدتي..
َ
هناَك َقرَقرٌة يف م



الأف�صِل  من  اأّنُه  اأعتقُد 

ف��ك��رَة  اأَن�����ص��ى  اأن  يل 

انتقايل من البيت.

 
ْ

»حا�رشِ ���ي: 
ّ
اأُم ��ُت 

ْ
��ب

َ
اأج

ي! اأنا اآٍت!«.
ّ
اأُم



القيا�س واملقارنة

ز نف�صه لرتك البيت بعد اأن 
ّ
ة عن ولد �صغري يجه

ّ
»داخل احلقيبة ال�صفراء« هي ق�ص

ر اأن يعي�ض مع جّدته. هناك الكثري من الأ�صياء التي عليه اأن يحملها 
ّ
ه، ويقر

ّ
خته اأم

ّ
وب

مع  تتنا�صب  التي  الأ�صياء  تلك  باختيار  يقوم  لذلك  جداً.  �صغرية  حقيبته  ولكن  معه، 

لكّنه  النهو�ض،  ي�صعها على ظهره ويحاول  احلقيبة،  امتلأت  اأن  وبعد  حجم حقيبته. 

اأ�صفل ظهره يوؤمله وبداأ يبكي. خلل  اأر�صًا لأن احلقيبة ثقيلة جداً. ماذا �صيفعل؟  يقع 

جتميع اأغرا�صه، نلحظ اأن هذه الق�صة حت�ت��وي على مق��ارنٍة لأحجام الأ�صياء وطولها 

والأخف  والأق�رش  الأ�صغر  تلك  اأن يختار  اأغرا�صه، عليه  احلقيبة  ت�صع  ولكي  ووزنها. 

وزنًا. لحظ عملية املقارنة هذه مع طفلك.

يف املرحلة الأوىل من املقارنة بني �صيئني، يجب اأوًل فهم ومتييز اإحدى خ�صائ�ض 

ال�صيء، طوله، وزنه، �صماكته، اإلخ. يف هذه املرحلة، يوؤخذ القرار اعتماداً على امللحظة 

الب�رشية اأكرث من العتماد على اأداة للقيا�ض.

يحّل  اأن  بوا�صطتها  الطفل  ي�صتطيع  التي  ة، 
ّ
املهم املوا�صيع  اأحد  هو  »القيا�ض« 

امل�صكلة معتمداً على مهارته يف الريا�صيات وقدرته على ا�صتعمال املفردات اخلا�صة 

بالريا�صيات.

ة، ي�صتعمل كلمات للمقارنة بني الأ�صياء، مثل:
ّ

ال�صخ�ض الرئي�صي يف هذه الق�ص

≠ اأخّف، لكي يحل م�صاكله بنف�صه. على الأطفال  اأثقل  اأق�رش،   ≠ ≠ اأ�صغر، اأطول   اأكرب 

بالريا�صيات.  اخلا�صة  املفردات  يفهموا ويختربوا  املقارنة هذه كي  ملحظة عملية 

اإدراك مفاهيم الريا�صيات  القيا�س املقارنة



»اأمي تقول، اأنا اأقول«

�صع الأ�صياء التي جمعتها على الأر�ض. 

اخرت الورقة، املق�ض، حجر الرند. الرابح 

يبداأ باإعطاء الأمر للعب الآخر )الأهل(.

عليه  الأمر  يتلّقى  الذي  اللعب 

التي  الأ�صياء  ينّفذه. قارن بني  اأن 

اأح�رشها  التي  والأ�صياء  لديك 

اللعب  اأح�صن  اإذا  الآخر.  اللعب 

قبلة على  الأمر، �صع  تنفيذ  الآخر 

خّده.

1

3

اإذا  مثًل،  الأمر؛  واأعِط  ما  �صيئًا  التقط 

»اأح�رش  تقول:  ر�صا�ض،  قلم  التقطت 

قلم الر�صا�ض الأطول )اأو الأق�رش( من 

هذا القلم«.

2

التو�ّصع بالريا�صيات: لعبة ريا�صية

هدف اللعبة: البحث عن الأ�صياء التي تتنا�صب مع كلمات املقارنة.

اأ�صنان،  فرا�صي  ر�صا�ض،  اأقلم  ملعق،  )كتب،  املنزل  داخل  موجودة  اأ�صياء  اللعبة:  مواد 

عات، اأحذية، �صحون، اإلخ(.
ّ
قب

القائمة   يف  الأخرى  الأ�صياء  اخرت 

تقارن  اأن  حاول  اللعب.  وتابع  اأعله 

ال�صماكة والثقل بني الأ�صياء اأي�صًا.

4



 الكبرية يف 
َ

�صعي الألعاب

ال�صّلة الزرقاء، والألعاب 

ال�صغرية يف ال�صّلة ال�صفراء 

الأ�صغر.

َّ
     اليوم هو يوم تنظيف غرفتي. التنظيف �صعٌب علي

ب. ف واأرتِّ لذا �صتعلّمني اأُّمي كيَف اأنظِّ

خّل�س وقارن

اأمي اأرجوك عّلميني كيف 

اأنّظف غرفتي واأرّتبها.

ال�صّلة الزرقاء اأثقُل وزنًا 

من ال�صّلة ال�صفراء.



�صعي حافظة الأقلم التي 

حتوي اأقلمًا اأكرث على 

الطاولة.

�صعي الكتب الطويلة 

ف���ي رّف الكتب الطويل 

والكتب الق�صرية يف الرّف 

الق�صري.

ه يف 
َ
 كتاٍب يجب اأن اأ�صع

ّ
 اأي

الرّف الطويل؟

�صاأقوم برتتيب رّف الكتب وطاولتي.



اجلمل هو الأكرب والأرنب هو الأ�صغر.

احليوانات الكبرية تاأكل كثرياً.

اجلمل ياأكل اأكرث

والأرنب الأ�صغر ياأكل اأقل.

     اليوم عطلة. اأنا يف حديقة احليوانات مع اأبي

لكي ن�صاهد احليوانات املتنّوعة.

زيارة حديقة احليوانات

اأنا اأ�صغر من 

اجلمل، لكني اأكرب 

من الأرنب!



اجلمل هو الأكرب والأرنب هو الأ�صغر.

احليوانات الكبرية تاأكل كثرياً.

اجلمل ياأكل اأكرث

والأرنب الأ�صغر ياأكل اأقل.

�صاهدنا اأي�صًا التم�صاح، الأفعى 

وال�صلحفاة.

الأفعى هي الأطول

وال�صلحفاة هي الأق�رش.

الأفعى  من  اأق�رش  حيوان   
ُّ

اأي

واأطول من ال�صلحفاة؟

ّلقت �صخرة.
َ
التم�صاح، الأفعى وال�صلحفاة َت�ص

التم�صاح كان الأ�رشع يف الت�صّلق.

 احليوانات كان اأبطاأ من الأفعى؟
ّ

اأي







القميص األخير
داخل الحقيبة الصفراء




